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Ei se înjură, voi vă
bateţi, noi... ce
alegem?

Gigantul farmaceutic Novartis,
acuzat de a fi mituit zece foști
miniștri și premieri greci

Pagina 5

Pagina 8

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

162 de ani
de la
dezrobirea
romilor
în spaţiul
românesc

O nouă cârpeală financiară
pentru magistraţi
Andreea Andrei

Guvernul a iniţiat un proiect
de act normativ pentru aprobarea unor sporuri pentru condiţii
grele de muncă pentru angajaţii
din Justiţie şi Curtea Constituţională. Proiectul de hotărâre a
fost dezbătut în cadrul şedinţei
Comisiei pentru Dialog Social
din cadrul Ministerului Justiţiei
din 20 decembrie 2017, şi urmează să primească avizul Ministerului Muncii şi Ministerului
Finanţelor. Proiectul a fost elaborat cu consultarea federaţiilor
sindicale din domeniul justiţiei.
Este important de reamintit
faptul că personalul din sistemul justiţiei beneficia deja de o
serie de solde, indemnizaţii,
diurne pentru cazare, transport,
hrană etc. Astfel, după adoptarea proiectului, personalul din
domeniul justiţiei se va bucura
de un nou spor salarial, care
poate ajunge şi până la 15% din
salariul de bază.
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Renault: criză managerială
în ajunul unui Consiliu de
administraţie crucial. Carlos
Ghosn trebuie să rezolve mai
multe probleme pentru perenizarea alianţei cu japonezii de
la Nissan şi Mitsubishi. Pag. 2
Varianta de Ocolire Bacău,
patru oferte pentru proiectare. Luni, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, au fost
depuse patru oferte pentru
procedura de achiziţie publică
a contractului. Pag. 2
Infrastructura pune bețe în
roate transporturilor combinate. Ministerul Transporturilor, împreună cu CFR
Marfă, CFR SA și CFR Calatori,
au pus în circulație un trenprobă de tip Ro-Lape terminalul Curtici - Simeria - Petroșani
- Craiova. Pag. 2

EVENIMENT
Expoziţia de fotografie România: Evoluţie - 100 ani, la
sediul ONU din New York.
Misiunea Permanentă a României la ONU şi Agenţia Naţională de Presă Agerpres
organizează, în perioada 12-23
februarie 2018, la sediul ONU
din New York, expoziţia de fotografie România: “Evoluţie 100 de ani”. Pag. 3

COMPANII
Mars îşi consolidează echipa de Corporate Affairs
pentru Europa Centrală.
Mars, companie de familie înfiinţată acum mai bine de 100
de ani în SUA, este astăzi unul
dintre liderii globali în industria FMCG. Pag. 4
Metro a atins obiectivul de
creştere a vânzărilor în primul trimestru din 2017/2018.
Metro a realizat vânzări nete
mai mari cu 0,8% în primul tri-

mestru din anul financiar
2017/2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a atins
obiectivul de creştere a vânzărilor propus. Pag. 4

PIAȚA ARTEI
Haruki Murakami şi arta dedublării. Murakami propune o
şaradă, o ghicitoare extrem de
complexă, care se va dezvălui în
toate dimensiunile ei abia către
final, o paralelă între două lumi
care se vor dovedi existenţe alternative ale aceluiaşi individ,
prins într-un joc psihologic sau
de acţiune. Pag. 5

ECONOMIE
INS: Produsul intern brut a
crescut cu 7%. În 2017, produsul intern brut (PIB) a crescut
comparativ cu 2016 cu 7%,
anunţă INS. Reamintim că, în
2016, produsul intern brut a
avut o creştere de 1,3% faţă de
2015. Pag. 7

EXTERN
Israel: Poliţia recomandă
punerea sub acuzare, pentru acte de corupţie şi abuz
de încredere, a premierului
Benyamin Netanyahu. Po liţia israeliană, informează cotidianul "Haaretz" şi site-ul
Ynetnews.com, a recomandat
marţi seară autorităţilor judiciare, după mai bine de un an
de investigaţii, inculparea premierului Netanyahu pentru
acte de corupţie şi abuz de încredere, constituite în două
dosare. Pag. 8
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Angajaţii din Justiţie şi Curtea
Constituţională vor primi sporuri pentru
condiţii grele de muncă
Dispoziţiile interne vor fi înlocuite cu o
hotărâre de Guvern pentru aprobarea
principalelor condiţii de acordare a acestora
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Potrivit Art. 4 din cadrul Capitolului VIII - ,,Reglementări
specifice personalului din sistemul justiţiei” al Legii 153/2017
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, ,,pentru condiţii grele de muncă, vătămătoare sau periculoase
personalul beneficiază de un
spor de până 15% din salariul de
bază, după caz, din indemnizaţia de încadrare, corespunzător
timpului lucrat”. În ceea ce priveşte condiţiile de acordare a
sporului menţionat anterior,
acestea se stabilesc, în cel mult
60 de zile de la publicarea prezentei legi (Legea 153/2017) în
Monitorul Oficial, prin regulamentul-cadru întocmit de fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii
de activitate bugetare, respectiv
învăţământ, sănătate şi asistenţă
socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie. De asemenea, instituţiile de apărare,
ordine publică şi securitate naţională, precum şi autorităţile
publice autonome.

Piaţa de birouri din Bucureşti: Fiecare contract nou 130 de locuri de muncă. Fiecare contract nou pentru închirierea de spaţii de birouri
încheiat anul trecut în Bucureşti a generat cel puţin 130 de
locuri de muncă noi. Pag. 6
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Situaţia actuală

REAL ESTATE

Curs valutar
EURO



4.65 RON

DOLARUL AMERICAN



3.77 RON

LIRA STERLINĂ



5.23 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.03 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.59 RON

